
மருத்துவஉதவியை

எவ்வாறுநாடுவது

கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள  அறிகுறிகள் ஏழேனும் உங்களுக்கு இருந்ோல்,
நீங்கள் ழேலைக்குேச் செல்ைக்கூடாது. நீங்கள் உடனடியாக ஒரு 

மருத்துேலைப் பார்க்க ழேண்டும்

உடல்நலமில்லாம
ல் இருப்பது, 
தலலவலி, 
வயிற்று வலி 
பபான்றலவ 
ஏற்படுவது

ஒரு மருத்துவலைக் காண ாளி மூலம் 
அலைக்க உங்கள் FWMOMCare ணெயலி
வைியாக சடைிசமடிெின் எனப்படும் 
ணதாலலணதாடர்பு மருத்தவத்லதப் 

பயன்படுத்ேவும்.

உங்களுக்கு உதவி பதலவப்பட்டால் 
உங்கள் முதலாளி அல்லது தங்கும் 
விடுதி நடத்துநரிடம் பகளுங்கள்.

காய்ச்ெல், மூக்கு 
ஒழுகுதல், 

இருமல் அல்லது
ணதாண்லட வலி

இருப்பது*

ணடலிணமடிெின் எனப்படும்
ணதாலலமருத்துவம் 24 ம ி 
பநைமும் இலவெமாக கிலடக்கும்*

உங்கள் முதலாளி அல்லது தங்கும் 
விடுதி நடத்துநரிடம் நீங்கள் 
பநாய்வாய்ப்பட்டிருப்பதாகத் 

ணதரியப்படுத்தி, ஒரு மருத்துவ
நிலலயத்திற்குச் ணெல்லவும்.

அவர்கள் மருத்துவச் ெந்திப்பிற்கு 
முன்பதிவு ணெய்து, நீங்கள் மருத்துவ 
நிலலயத்திற்குச் ணெல்ல உங்களுக்கு 
இலவெ பபாக்குவைத்துக்கு ஏற்பாடு 

ணெய்வார்கள்.

மருத்துவ நிலலயங்கள் தினமும் காலல 9.30 ம ி முதல் 
மாலல 5.30 ம ி வலை ணெயல்படுகின்றன; ணபாது 
விடுமுலற நாள்களில் காலல 9.30 ம ி முதல் மதியம் 
12.30 ம ி வலை. 
இைவுபநை மருந்தகங்கள் ஸ்பபஸ்@ துவாஸ் ணபாழுதுபபாக்கு 
நிலலயம், பகாக்பைன் ணபாழுதுபபாக்கு நிலலயம் மற்றும் 
காக்கி புக்கிட் ணபாழுதுபபாக்கு நிலலயத்தில் மாலல 6.30
முதல் இைவு 9.30 ம ி வலை ணெயல்படும்.

அல்ைது

கடுலமயான சுோெ 
ழநாய்க்காக ேட்டாை 

மருத்துே நிலைத்ேிற்கு
நீங்கள் சென்றால், மருத்துே 
கட்டணத்லேப் பற்றி நீங்கள் 

கேலைப்பட 
ழேண்டியேில்லை.

மனிேேள அலமச்ொல் 
நியமிக்கப்பட்ட ஏோேசோரு 

சபாது மருத்துேக் 
கிளினிக்கிலும் நீங்கள்
மருத்துே உேேிலய 

நாடைாம்

பாதுகாப்பாக இருக்க நாம் 
சோடர்ந்து நடேடிக்லககள் 

எடுக்க ழேண்டும். 
உங்களுக்கு உடல்நைம் 
இல்ைாேழபாது உேேி 

நாடுேதும் இேில் அடங்கும்.

1 2 3

நம் சேளிநாட்டு ஊேியர்களுக்கு ஒரு
ேேிகாட்டி

இந்த சுற்றறிக்லக மருத்துவ ஆதைவு
திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகப் 
பைப்பப்படுகிறது. இது அலனத்து 
முதலாளிகளுக்கும் தங்கும் விடுதி 
நடத்துநர்களுக்கும் ணதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது

உங்களுக்கு உயர் இைத்த அழுத்தம், உயர் ணகாழுப்பு, நீரிைிவு 
பபான்ற நாள்பட்ட பநாய்கள் இருந்தால். பமலும்

அவற்றிற்கான மருந்துகள் உங்களிடம் இல்லல என்றால்.*

அல்ைது

*கடுலமயான சுவாெ பநாய் (ARI) உள்ள ணவளிநாட்டு ஊைியர்கள் ணதாடர்ந்து எந்த ணெலவுமின்றி மருத்துவக் கவனிப்லபப் ணபறுவர். எ.கா. 
காய்ச்ெல், இருமல், மூக்கு ஒழுகுதல் அல்லது ணதாண்லட புண் பபான்றலவ. எல்லா விதமான மருத்துவப் பிைச்ெலனகளுக்கும் 
ஆபலாெலன இலவெமாக வைங்கப்படும். இருப்பினும், மருந்து மற்றும் ெிகிச்லெக்காகக் கட்ட ம் வசூலிக்கப்படும். மருத்துவப் 
பரிபொதலனகலள பநாயாளி இருக்கும் இடத்திபலபய பமற்ணகாள்வது மற்றும் நாள்பட்ட பநாய்களுக்கான வைக்கமான பரிபொதலனகள் 
இதில் அடங்கும். கடுலமயான பநாய்களுக்குக் கட்ட ம் $ 14 - $ 18 வலை, நாள்பட்ட பநாய்களுக்கு $ 33 - $ 55 வலை இருக்கும்.

* தங்கும் விடுதிகளில் வெிக்கும் பவலல 
அனுமதி மற்றும் எஸ் பாஸ் லவத்திருப்பபார் 
மற்றும் கட்டுமான, கடல் மற்றும் ணபட்பைாலிய, 
ைொயன துலறகலளச் ொர்ந்த ெமூகத்தில் 
வெிக்கும் குடிபயறி ஊைியர்களுக்கு மட்டும் 
இலவெமாக கிலடக்கும்.
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